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idská mysl umí věci! Kromě 
věcí označovaných za normální 
– např. že se něco naučíme (a něco 
ne), že si něco pamatujeme 

(a něco ne), že něco vydržíme 
(a něco ne) umí člověka dostat do všelijakých 

stavů. A někteří stavy rádi. Někdy to jde i pochopit. 
Pořídit si na chvíli o něco barevnější podzim sběrem 

malých hub – to vypadá jako milé obohacující zpestření 
reality. A některé mysli je asi lépe ve stavech než v realitě. 
I to jde pochopit. Ale když si přečtu anketu o vašich 
zkušenostech s psychózami, nevím jestli mě na 
chvíli lidská mysl víc neděsí než fascinuje. 
Každopádně budí respekt, fakt umí věci.  
Je tak křehká! A hranice mezi re-
alitou, stavy a touhou 

už stavy, a ani tu 
realitu, nemít 

vůbec jsou 
dost tenké. 

Tak pozor na 
přešlapy. blko

úvodník
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BlAnkA PeTrošová (BLKO) - 
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káčA černoHorská 
(KACHENA) - redaktorka

HAnA lAurenTová (HANA) 
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Poděkování patří všem, kteří 
se na přípravě tohoto čísla 

Dekontaminace podíleli
 
 

finančně podpořeno radou 
vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky  
a grantem firmy  

Johnson and Johnson“

Drogová 
scéna 3d 

JEŠTĚ TĚ 
TO BAVÍ? 

sehnat prachy na 

Drogy (někde něco 
ukrást a střelit, 
somrovat, podělat 

kámoše, šlapat, koupit-
naředit-prodat)

sehnat 

Drogy (shánět v 
absťáku, nechat 
se podělat, koupit 

si omítku, vyhýbat se 
policajtům, skončit na 
cépézetce)

dát si 

Drogy (nastřelovat 
se na špinavejch 
záchodcích, v pos-

raným křoví, mít se chvíli 
dobře ale taky abscesy, 
modřiny, zimnice, absťák)

A tak pořád dokola...



 petr 31 let (bere od  
19ti)  nejdrsnější bylo, když jsem 
začal bejt paranoidní, čekal jsem 
na nájemný vrahy, napadl jsem lidi 
na ulici, vyvrcholilo to tím, že jsem 
se zabarikádoval před nájemnýma 
vrahama v KFC, na rukou a hlavě 
jsem si uvázal bandáže jako japon-
skej samuraj, vzal jsem personál 
jako rukojmí. Dostal jsem za to 1,5 
roku natvrdo.
 
 standa, 28  nejvíc jsem 
sám sebe zklamal, když jsem si dal 
poprvé na subutex rivotrily, nebylo 
jich ani moc. Vůbec jsem o sobě 

nevěděl. Po nějaké době jsem zjis-
til, že mne chytli, jak kradu nějaký 
víno v supermarketu, zatkli mě, byl 
jsem u výslechu a tak, ale já jsem si 
nic z toho nepamatoval....

 hynek, 44 (bere od 
25)  - nejdrsnější psychózu jsem 
zažil v době, kdy jsem vařil piko 
a to prodával, abych měl na 
héro. Dopracoval jsem se k denní 
spotřebě 3 gramy heroinu, 1 gram 
pervitinu a 60 rivotrilů. V tom 
mne sbalila policie a já se ocitl 
na vazbě na Pankráci bez jakých-
koliv substituce, medikace atd. 
Dostal jsem se v absťáku do šílený 

psychózy, kdy jsem si myslel, 
že jsem v 16tým století, že mne 
bratranec okradl o nevěstu a o 
poklad. A říkal jsem policistům, 
kteří mne hlídali, ať nachystají 
koně, že spolu utečeme a pak se 
o poklad podělíme. Jindy jsem 
měl bludnou představu, že poli-
cisté se rodí z bílých a zelených 
vajec, a z těch zelených se rodí ti 
špatní, zlí. 

 marek (32)  kamarád 
se vrátil jako voják z války z 
Iráku, pustil se do pika a rozjela 
se mu psychóza. Měl pocit, že 
je ve válce, vzal si sniperskou 

(odstřelovačskou pušku), vylezl na 
panelák a čekal až uvidí nepřátelský 
uniformy, že začne střílet. Přijela pro 
něj URNA (jednotka rychlého nasazení). 
Jako voják z povolání z toho vyšel se 
třemi měsíci léčení.

 Jindra (45)  zažil jsem frajera 
v Bohnicích. Nevěděl, jakej je měsíc, rok, 
den. Kdykoliv někdo promluvil, myslel 
si, že mluví o něm, že jej pomlouvá. A tak 
křičel: “Řekni mi to do očí!” A každej den 
měl pocit, že se jmenuje jinak. Jeden den 
Michal, druhej Martin, třetí Marek.

 petr (28) - Můj kámoš na piku 
se na týden schoval na jednom staveništi, 
pak zastavil auto, vyhodil z něj chlapíka 
a hned se dojel k policajtům za to udat. 
Probral se až na vazbě.

 imrich (50)  Ve výkonu jsem 
zažil chlapíka, co slyšel hlasy. najednou 
se zvedl z kulturky, my si mysleli, že jde 
chcát. Za 15 minut jej našli, vzal pásek a 
oběsil se v pingpongárně na mřížích. Už 
ho nerozdýchali....
Před pěti lety zabil jeden závislej na 
Karlově náměstí reportéra Velíška. Ka-
marádovi se po pervitinu v den Velíškova 
pohřbu rozjela psychóza. Nejprve visel 
několik hodin na plotu a nemohl dolu. 
Řval a prosil kolemjdoucí o pomoc. 

Potom slezl a měl neodbytný pocit, že 
zabil Velíška on. Šel na jeho pohřeb a tam 
se lidem k tomuto činu přiznal. Zavolali 
na něj policii. Ta ho odvezla a pak pustila, 
protože to neudělal.

 klára (37)  Po pervitinu jsem 
jednou viděla všude hmyz. V konsoli bylo 
obrovské hnízdo masařek. Nemohla jsem 
došlápnout na zem, byla jich tam souvislá 
vrstva, že nebyla vidět podlaha. Pokrývali 
i stěny. Štítila jsem se jich. Když jsem 
chtěla někam dojít, musela jsem šlapat na 
přítelovy nohy.
Kamarád měl jednou pocit, že je něco ve 
zdi. Strhal tapety. Pak seškrábal barvu a 
nakonec otlouk zdi na cihly. 

 láďa (35) Po čtyřdenní jízdě 
na piku jsem stál s přítelkyní ve vchodu 
do jednoho baráku, protože pršelo. Po 
posledním nástřelu jsme měli zimnici a 
bylo nám blbě. Šel jsem na záchod do 
parku. Vracel jsem se, jenže jsem si spletl 
baráky a šel do jiného vchodu. Přítelkyně 
tam nebyla a někdo mi řekl, že ji unesli 
Rusové a prodali do bordelu. Začal jsem ji 
hned hledat po okolí, v keřích v parcích, 
v autech. Na konec jsem šel na káčko, kde 
jsem všechno řekl a seděl tam celou dobu 
v koutě. Pak mě vzal kámoš k sobě, tam 
jsem spal dva dny. Přítelkyni jsem pak 
náhodou našel na Újezdě.             AlA, Petr

Anketa 
na ulici
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Zeptali jsme 
se Vás na Vaše 

zkušenosti  
s nejdrsnější-

mi psychózami  
a stavy změně-

ného vědomí.



Toxické PSYCHÓZY
ČíSlo  
5 žije!

Pětkou jsou 
označeny právě 
toxické psychózy. 

Co vůbec jsou toxické 
psychózy? Jednoduše 
ře¬čeno, jde o různé 
„nenormální” psychické 
stavy, tzv. psychotické, 
kdy člověk vnímá okolní 
realitu jinak, než je 
běžné, a to díky užívání 
drogy. Toto je důležitý 
rozdíl mezi toxickými a 
ostatními psychózami, 
které vznikly samy 
od sebe a se kterými 
se lidé léčí na „nor-
mální” psychiatrii. 
Toxické psychózy jsou 
nejčastěji vyvolány 
užitím stimulačních 
drog (pervitin) nebo 
halucinogenů (tripy, 
houbičky, tráva, dur-
man...). Mohou se ale 
objevit i při těžkém 

absťáku po opiátech nebo benzo-
diazepinech (Rohypnol). Trochu 
podobné je alkoholové delirium 
(tremens).

StíHY  
Z Perníku

Určitě znáte ve svém okolí 
někoho, kdo má „stíhy” 
z perníku. Stíha” neboli 

stihomam (také paranoia nebo 
paranoidní psychotický stav) je 
typický psychotický stav vyvolaný 
užíváním pervitinu. Většinou 
nevzniká náhle nebo po jednom 
užití. Kdy, a zda vůbec, se stíha 
objeví, se však hodně liší. Někdo 
ji může mít po několika dávkách, 
někdo může brát i čtyři pět let, 
než se mu něco takového přihodí. 
Dříve či později se s ní ale setká 
každý uživatel perníku. Začíná 
to nenápadně. Člověk se stává 
podezíravější, ve všem hledá 
úklady proti sobě, vidí souvis-
losti tam, kde nejsou. Všichni na 
něj něco šijou, domlouvají se o 
něm, dávají mu něco do matroše 
apod. Na chvíli mu to lze vym-
luvit, chvílemi si dokonce sám 
uvědomuje, že má „stihy” z per-
níku, ale brzy jim zase propadne. 
Může mít pocit, že ho někdo 
pronásleduje (tajná policie, okol-

ní osoby a auta), postupně se 
dostavují vizuální a sluchové 
halucinace („hlasy”). Člověk 
začne vidět a slyšet to, co ve 
skutečnosti vůbec neexistuje. 
Někdo na něj křičí, přikazuje, 
co má dělat, nebo mu to 
naopak zakazuje. Někdo mu 
„vkládá” do hlavy myšlenky 
nebo mu jeho myšlenky čte 
a „vidí do něj” (ví o něm, že 
bere, že něco ukradl apod.). 
To všechno se mu zdá natolik 
skutečné, že se svými halu-
cinacemi hovoří, nezřídka se 
s nimi pere, zaměňuje je se 
skutečnými osobami a ty pak 
slovně i fyzicky napadá. Čím 
to je? Pervitin totiž v mozku 
mění rovnováhu některých 
látek, které jsou zodpovědné 
nejen za naši náladu, ale i za 
to, co vidíme a slyšíme a jak 
vnímáme okolí. První stihy se 
většinou dají zažehnat pauzou 
v braní, pořádným spánkem 
a jídlem. Chvíli pak trvá, než 
se zase objeví. To se postupně 
zhoršuje a po delším braní je 
potřeba půl roku až rok absti-
nence, než zase zmizí, ovšem 
při dalším užití se objeví 
většinou okamžitě.
Pokud ale člověk nebere, má 
od nich pokoj. 

Dr. DAn

Pro užívání drog  
a s tím spojené 
stavy mají lékaři  
k ruce rozsáhlou 
skupinu diagnóz. 
označují je čísly 
Fio. až Fi9., podle 
toho, o jakou dro-
gu jde. například  
0 znamená alko-
hol, 1 opiáty  
(heroin), 5 pervi-
tin a 9 všechno 
dohromady.  
Za tečku se píše 
další číslo, které 
označuje stav pa-
cienta. nejčastěji 
se objevuje  
číslo 2 (závislost) 
a 3 (abstinenč-
ní stav, absťák). 
tato čísla najde-
te na všech lékař-
ských zprávách  
z detoxů a léče-
ben.
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součástí života lidí, kteří 
berou drogy, je občas i 
nařízená léčba. Zeptali 
jsme se zdravotního 
bratra daniela minára, 
jak to vypadá na pavilonu 
17 v pražské bohnické 
léčebně. 
 

b Můžete představit Vaše 
oddělení? Někdy se mu 
říká “policejní detox”, je 
to přesné? 
Oddělení ochranného léčení je 

psychiatrické oddělení, na které jsou 
umísťováni pacienti - muži, kterým 
soud nařídil psychiatrickou nebo 
protitoxikomanickou ochrannou 
léčbu. Obecně platí, že jsou k nám 
přiváženi pachatelé trestné činnosti, 
kteří v době spáchání samotného 
skutku jednali pod vlivem psychick-
ého onemocnění nebo pod vlivem 
omamných a návykových látek. 
Soud rozhoduje na základě znaleck-
ých posudků odborníků a nařizuje 
ochranné léčení nebo v případě 
toxikomanů často nejprve výkon tres-
tu s následným ochranným léčením. 
Termín „policejní detox“ se používá u 

ochranná  
léčba 
v bohnicích 

toxikomanů, kteří jsou zájmový-
mi osobami policie a jejich trestní 
řízení není ještě uzavřeno, např. 
před výslechem, před nástupem 
do vazby atd. Klasický „policejní 
detox“, probíhá např. v Psychi-
atrické léčebně Bohnice (PLB) 
na pavilonu 31 pod dohledem 
mediálně známého primáře 
Nešpora. V praxi to znamená, 
že toxikoman je proti své vůli 
zadržován ve zdravotnickém 
zařízení a za odborné péče 
zdravotníků detoxifikován. Vše 
probíhá za asistence policie, která 
podle svých směrnic provádí 
fyzický dohled nad toxikoma-
nem a tento pacient má formální 
status zadržené osoby. 
Existují případy, kdy jsou na 
naše oddělení, tedy na oddělení 
ochranného léčení umísťováni 
pacienti ve smyslu tzv. „police-
jního detoxu“, ale to pouze v 
případě, když kapacita pavilonu 
31 není schopna uspokojit 
všechny zakázky policie. V 
takovém případě je u nás pacient 
detoxifikován na terapeutické 
izolaci a policejní hlídka zajišťuje 
fyzicky všechny únikové trasy.

b Jak vypadá typický 
den člověka, který se u 

Vás léčí? 
Základem léčby závislostí 
je režimová léčba, to zna-
mená, že pacienti mají pevný 
denní program, který je v 
různých odchylkách poplatný 
všem stupňům léčby. Hodně 
zjednodušeně mohu přirovnat 
typický den našich toxikomanů 
ke struktuře dne na dětském 

táboře. Začíná se budíčkem v 
6:50 a rozcvičkou, poté osobní 
hygiena, následuje snídaně, ranní 
léky, úklid, „rajony“ (přidělené 
části oddělení k úklidu), v 9:00 
hod zpravidla začíná komunita 
nebo vizita (formální setkání s 
terapeutickým týmem a zahájení 
dne). Během dopoledne běží 
program pro jednotlivé skupiny 
(např. arteterapie, muzikotera-
pie, pracovní terapie atd.). 
V poledne je oběd, polední léky, 
polední klid a od 13:00 hodin 
pokračuje program, tělocvična-
posilovna, individuální pohovory 
s lékaři, psychology a terapeuty, 

tématické skupinové sezení 
pro pacienty s problematikou 
závislosti atd. Od čtyř hodin 
odpoledne je volnější režim, 
možnost sledování TV, stolní 
deskové hry, zahrada, stolní 
tenis. Večerní léky jsou ve 20:00 
hodin, následuje sledování TV, 
psaní deníků včetně zpracovávání 
zadaných témat. V deset je 
večerka. Nutno podotknout, že 
typický den pacienta se může 
lišit podle jeho stupně dosažené 
léčby, do harmonogramu mohou 
pak být zakomponovány terapeu-
tické aktivity mimo na dalších 
odděleních léčebny a také práce 
na socioterapeutické farmě u 
zvířat. V neposlední řadě mají 
možnost spolupracující paci-
enti využívat vycházek po areálu 
léčebny nebo dokonce propustky 
mimo ni. 

b Na jakou medika-
ci má u Vás pacient ná-
rok? Co typicky ordinu-
jete při abstinenčním 
syndromu? 
Jsme primárně zdravotnické 
zařízení, takže poskytujeme 
komplexní zdravotní péči 
včetně medikace. Většina našich 
toxikomanů užívá preparáty 

na poškozená játra a cévní 
systém a také léky na ostatní 
nemoci, spojené s dlouhodobým 
užíváním drog. Mezi další běžně 
ordinované léky patří medika-
menty snižující úzkost, někdy se 
podávají antidepresiva, léky na 
poruchy spánku a preparáty proti 
cravingu neboli bažení. Všechny 
tyto léky zpravidla nesmí být na 
benzodiazepínové bázi, protože 
způsobují závislost a většina 
klientů je ve své drogové kariéře 
užívala (Neurol, Diazepam /
Valium/, Rohypnol atd.).
S abstinenčním syndromem, 
zvláště u závislosti na opiátech 
pracujeme u našich pacientů po 
přijetí na oddělení a to často i v 
případě, že je k nám pacient es-
kortován přímo z výkonu trestu. 
Dále jsou přiváženi pacienti, kteří 
zrecidivují na propustce a jsou 
zajištěni po vyhlášení pátrání. 
Pravidla našeho oddělení striktně 
vymezují používání substitučních 
preparátů a mohu konstatovat, 
že na rozdíl od klasického detoxu 
bohnické léčebny nejSou na 
oddělení oCHrannéHo 
léČení PoužíVánY ani 
aPlikoVánY PreParátY 
tYPu Subutex Či MetHa-
don. Abstinenční syndrom 

 ochrannou léč-
bu nařizuje soud, 

nejčastěji až po vý-
konu trestu.



na opiátech řešíme obvykle 
poskytnutím přiměřeného 
množství analgetik (proti bole-
stem se často preferují Algi-
fenové kapky) a medikace proti 
křečím (No-spa, MgSO4 …). 
Jako zajímavost bych rád uvedl, 
že v rámci našeho ochran-
ného léčení je Buprenorphin 
(Subutex) považován za běžně 
zneužívanou 
návykovou 
látku, která 
se u pacientů 
cíleně testuje 
v moči a její 
pozitivita může 
pro pacienta znamenat postih ve 
formě maření výkonu úředního 
rozhodnutí a následné další 
trestní stíhání.  

b S jakým režimem 
má pacient počítat? Co 
se smí a co se nesmí? 
Naše režimová léčba je tzv. 
skálovského typu, tedy pacient 
dosahuje pomocí bodů stále 
vyšších stupňů a získává tím 
postupně výhody. Zjednodušeně 
řečeno na začátku nesmí pacient 
nic, je umístěn na uzavřené 

příjmové 
oddělení, kde 
je výhradně 
mužský 
personál. Je 
zapojen do 
úklidu oddělení 

a chodí do tělocvičny. V první 
fázi musí pacient sepsat svůj 
životopis včetně drogové 
kariéry. Začátky bývají pro 
pacienty obtížné, protože nesmí 
telefonovat, nemají návštěvy 
atd. Dále jsou personálem 
striktně regulovány (nejsou 
zcela zakázány) i ostatní 
přidružené závislosti (cigarety, 
káva). Postupně jak toxikoman 
odabstinuje a splní požadované 
náležitosti je zařazen do tera-
peutické skupiny s ostatními 
pacienty, kteří se léčí s problem-
atikou závislosti. Většina aktivit 
je povinná, v případě nespolu-

práce se pacientům de-facto 
prodlužuje délka pobytu. V 
případě, že pacient spolu-
pracuje, postupně dosahuje 
stále více výhod, které vedou 
přes překlad na volnější 
oddělení v rámci pavilonu 
až k vycházkám po areálu 
nebo dokonce může využívat 
propustek mimo léčebnu.
Na našem oddělení je zcela 
zákázáno tetování, pohlavní 
styk mezi pacienty, konzu-
mace a donáška alkoholu a 
drog, manipulace s ostrými 
předměty a používání mo-
bilních telefonů a internetu. 
Na příjmovém uzavřeném 
oddělení je zakázáno 
používat skleněné nádobí, 
zapalovače a sirky (ty má 
pouze personál) a další 
specifické zákazy. 
Naopak často povolujeme 
používání mp3 a přenosných 
CD přehrávačů. Na psychoter-
apeutickém oddělení jsou 
omezeně povoleny notebooky 
(bez přístupu na internet). 

b A jak se od Vás 
člověk dostane? 
Pokud projde celou léčbou a 
jeho hospitalizace splní účel, 

soud posuzuje všechny aspe-
kty pacientovy léčby a ochran-
nou léčbu buďto zcela ukončí 
nebo přemění na ambulantní. 
Naši lékaři jsou předvoláváni 
jako svědci a účastní se spolu 
s pacientem tohoto soudního 

řízení. Obvykle se podává 
návrh na ukončení léčby až 
pacient dosáhne nejvyššího 
stupně v režimu a úspěšně zv-
ládne bez recidivy propustku. 
Při extrémně dobré spolupráci 
lze ochranné léčení ukončit 
za 5 měsíců od nástupu, ale 
praxe ukazuje, že některým 
toxikomanům trvá třeba i 
dva roky, než jim soud léčbu 
ukončí. 

b A jaké dobré nebo 
špatné zážitky s toxí-
ky máte? Co byste jim 
vzkázali?  
Mezi dobré zážitky patří 
případy, kdy se toxíci od nás 
dostanou ven a v životě se 

jim daří alespoň pár měsíců 
abstinovat a nepáchat trestnou 
činnost. Abych byl upřímný, 
tak tohle mi stačí: když mne 
venku pozdraví nebo se přijde 
ukázat a „hlásí“, že je „čistej“. 
Jinak máme spíš zkušenost, 
že recidiva na sebe nenechá 
dlouho čekat a když své 
bývalé pacienty potkávám, 
tak svým zastřeným hero-
inovým pohledem míří skrze 
mne a už pro ně neexistuji 
… Mezi nepříjemné zážitky 
bych určitě zmínil přinášení 
špatných návyků z výkonu 
trestu k nám na oddělení. Jsme 
zdravotnické zařízení, ale 
často čelíme situacím, které 
nemají se zdravotnictvím nic 
společného. Například hledání 
a zabavovaní vyrobených 
ponorných vařičů, důmyslně 
vyrobených tetovacích strojků 
atd.. Ale roky zkušeností nás 
naučili pracovat i s tím. 
Závěrem bych všem 
toxikomanům přál, aby se na 
„ochranky“ nedostali, ale na 
druhou stranu mohu slíbit, že 
pokud se setkáme, dostane se 
jim adekvátní profesionální 
péče.  Díky za rozhovor 

AlA

Tetovací strojek dosti domácí výroby

Fotky zabavených předmětů 

Rychlovarný ohřívač 
vlastní výroby...

Touhle 
sklenicí 
chtěl někdo 
z pacientů 
zabodnout 
personál 
léčebny

 Pozitivní testy 
mohou znamenat 

trestní stíhání za maře-
ní úředního rozhodnutí. 

 Při extrémně dob-
ré spolupráci lze 

léčení ukončit za 5 
měsíců od nástupu...



MIX = 
RIZIKO!

pokud už bereš drogy, 
raděJi Je nemícheJ! 

K
dyž se rozhodnete 
ke kombinaci více 
látek, měli byste 
vědět pár věcí. Při 
kombinaci se může 
měnit efekt drog, 

co do kvality tak do kvantity a to 
nejen tak, že se jejich účinky 
sečtou, ale i znásobí. Reakce 
mezi látkami se neděje jen na 
úrovni efektu, ale i například na 
úrovni metabolismu – například 
útlum enzymů vyvolaný jed-
nou látkou může způsobit 
několikanásobné zvýšení hladiny 
látky jiné. Látky přitom nemusí 
být užity naráz, klidně v odstupu 
několika dní a přesto spolu 
reagují. Vzájemné ovlivnění látek 
je poměrně složitá matematika a 
platí – čím více látek tím hůře. Při 
kombinaci 2-3 látek ještě můžeme 
odhadnout co se bude dít, od tří 
látek výš již hůře a v případě, že 
se jedná o např. 7 látek už neod-
hadne efekt nikdo! 
 
Kombinace více tlumivých látek 
je hodně oblíbená, důvodem pro 
mix tlumivá-tlumivá látka bývá:
■ snaha zvýšit efekt užívaných 
drog

■ snaha oddálit absťák nebo zmír-
nit jeho průběh
■ stres, když nemůžete sehnat 
oblíbenou drogu, a vezmete 
zavděk vším  
■ příležitost – někdo nabídne, vy 
zkusíte

Nejtypičtější jsou kombinace opiátů 
(heroin, subutex, braun, tramal, 
…) s benzodiazepiny (rivotril, 
diazepam, xant, neurol, lexaurin, 
…), nebo benzodiazepinů s alko-
holem, nebo jinými organickými 
rozpouštědly (toluen, éter, aceton). 
Mezi tlumivé látky patří i všechny 
léky na spaní. 
Vzájemné působení véce tlumivých 
látek je nebezpečné především na 
úrovni účinku, útlum nervového 
systému může být natolik velký, že 
zemřete. Obvykle se udusíte, buď 
dojde k útlumu dechového centra, 
nebo k vdechnutí zvratků. 
 
Největší riziko  
je, když:
■ máte absťák, jste ve stresu a 
užijete co se vám dostane pod ruku 
a nakonec ještě seženete původně 
potřebný heroin
■ nemáte zkušenost s danou 
látkou a kombinací
■ jste nemocní, nebo jinak osla-
bení                 MuDr. JAkub MInAřík

Co jsou benzáky zač: Jaké mají účinky Jaká jsou jejich rizika

RIVOTRIL, APAURIN, 
NEUROL, LEXAURIN, 
DIAZEPAM, SEDUXEN, 
VALIUM, XANAX, 
ROHYPNOL,NITRAZEPAM, 
HALCINON, OXAZEPAM, 
GRANDAXIN
 
Benzodiazepiny 
jako léky způsobují 
zklidnění až spánek 
a odstraňují či 
rozpouštějí strach.

ÚčINKY OčEKáVANé, žáDOUCÍ:
■ odstranění strachu a úzkosti, zastavení panické ataky 
■  zklidnění a navození spánku
■  odstranění křečí a zmírnění svalového napětí
ÚčINKY VEDLEJŠÍ A NEžáDOUCÍ:
■  únava a ospalost
■  porucha koordinace pohybů
■  poruchy krátkodobé paměti, někdy ústící ve zmatenost a dezorientaci
■  paradoxní uvolnění afektu vzteku a agresivity
■  ztráta motivace
■  útlum dechového centra, zvláště při kombinaci s jinými tlumivými 
látkami 
■  narušení vývoje orgánů nebo poruchu jeho funkce u plodu během 
těhotenství

Vyvolávají silnou závislost psychickou  
i tělesnou po několika měsících užívání. 
RIZIKA SPOJENá  
S UžITÍM BENZODIAZEPINů
■  předávkování v kombinaci s alko-
holem a tlumivými látkami, úmrtí na 
útlum dechu 
■ snadný vznik závislosti
■  úraz ve stavu zmatenosti, pád pro 
poruchu svalového napětí a pohybové 
koordinace 
■ náhlé vysazení vysokých dávek 
s sebou nese riziko úmrtí na kumulaci 
epileptických záchvatů

Vaše typické kombinace Co to dělá a jaká jsou rizika

 
 
 Alkohol – benzodiazepiny

KROMĚ ÚTLUMU MOZKU OBĚ LáTKY OVLIVňUJÍ,  
SNIžUJÍ SVALOVé NAPĚTÍ:
■ útlum může vést k zástavě dechu na úrovni řídícího centra v 
mozku 
■ oslabení obranných reflexů může vést vdechnutí zvratků
■ kombinace lehu na zádech s velkým útlumem a poklesem napětí 
ve svalech může vést k uzavření dýchacích cest 
Všechny cesty vedou k udušení.

  Heroin – benzodiazepiny

BENZáKY OBVYKLE UžÍVáTE V ODVYKACÍM STAVU NEBO K ZESÍ-
LENÍ EFEKTU.
■  benzáky snadno otupí soudnost a tím i odhad dávky heroinu, 
hrozí že si dáte “zlatou” 
■  je velké riziko centrální zástavy dechu 
■  heroin přímo tlumí dechové centrum a v kombinaci s benzodiaz-
epiny riziko útlumu výrazně stoupá

Buprenorfin (SUBUTEX®,  
SUBOXONE®) – benzodiazepiny

Podobně jako kombinace heroin-benzáky s tím, že buprenorfin je 
mnohem slabší a riziko přináší více samotné benzodiazepiny.





Máš novou jehlu 
nebo stříkačku? 
nejlepší varianta...
Vystříkni nebo nalij drogu 
zpátky na lžíci (pokud možno NE 
hliníkovou), přefiltruj ji přes nový, 
čistý filtr a natáhni ji skrz novou 
jehlu. Dej pozor, aby lžíce mezitím 
nepřišla do kontaktu s použitým 
nádobím někoho jiného nebo 
nečistým prostředím. Nepokoušej 
se na druhý pokus použít širší jehlu. 
Neucpe se sice tak lehce, ale během 
vstřikování projdou takto širokou 
jehlou i větší kousky nečistoty. To 
zvyšuje riziko zánětu žil.
 
neMáš jinou jehlu? 
šetři žíly a vyhni se 
abscesůM!
Každýmu, kdo bere drogy, se občas 
stává, že nemůže dorazit na místo 
výměny. Ale jeho tělo křičí po další 
dávce - co s tím? Chtě nechtě musí 
vzít použitou jehlu. Jenže ta může 
být ucpaná. Špínou, sraženou krví 
nebo látkami, kterými je droga 

říznutá. Často k tomu dochází, 
když končí vpich - všechny pevné 
kousky ve stříkačce jsou totiž 
stlačovány do jehly. Pokud si budeš 
snažit dát takto ucapnou jehlou, 
akorát si způsobíš absces.
Nalej dávku do pusy a drž ji pod 
jazykem co nejdéle. Když vstřebáš 
dávku ústy postupně, dostane se 
docela rychle přímo do krevního 
oběhu. Heroin potřebuje od 15 
do 30 minut. Heroin s kyselinou 
chutná - jak jinak - kysele a 
znecitlivuje pusu. Se subutexem 
není taky žádný problém, vždyť byl 
původně pro cucání vytvořen.... 
 
když už si chceš 
dát jehlou
Nezkoušej nahřát jehlu nad 
plamenem nebo plynovým 
hořákem, protože by se mohly 
vytvořit saze, které můžou lehce 
způsobit absces, zánět žil nebo 
ucpat žílu. Navíc ti může pod 
kůží zůstat černá tečka - nechtěné 
tetování, které ti vydrží roky. 

Ohlídej si, abys omylem nevyměnil 
svoji ucpanou jehlu s něčí jinou, 
zatímco se ji snažíš vyčistit. 
Vystříkni nebo nalij drogu zpět na 
lžíci. Nyní máš dvě možnosti:
Propíchnout jehlu slabým drátkem 
(např. měděným z nějakého 
kabelu). Ustřihni ho tak, abys ho 
neohnul. Protáhni ho skrz jehlu. 
Jestli je jehla stále ucpaná, vyšťourej 
částečky krve z místa, kde se jehla 
nasazuje na stříkačku. Vše pořádně 
propláchni studenou vodou.
Vyčisti jehlu studenou vodou. 
Naplň stříkačku částečně vodou. 
Nasaď ucpanou jehlu na stříkačku 
a stlač silně píst dolů a nahoru. 
Jestliže to nefunguje, zkus totéž 
s teplou vodou. Pokud stříkačka 
povolí, nezapomeň ji pak ale ještě 
vypláchnou studenou tekoucí 
vodou, aby se odplavily veškeré 
zbytky krve (studená voda 
předchází srážení krve). 
Poslední možnost je jehlu vyvařit. 
Přidej trochu Sava, aby se rozpustily 
bílkoviny sražené v krvi. Stříkačku 
poté velmi pečlivě vypláchni 
studenou tekoucí vodou.
Každopádně je ale mnohem lepší si 
vyměnit včas a do zásoby!

ala, ira, Mainline

UCPANá JEHLA A CO S NÍ...
když bereš drogy, používáš vždy čistou Jehlu. to Je Jasný, že Jo? a měníš si 
do Zásoby a na výměnu si vZpomeneš s předstihem, ne až ti doJdou stříkačky, 
že Jo? pro případ, že by se ti ucpala Jehla, tak Zde Jsou rady co s tím...

Lysohlávky     & psylocibin
                                Psychické: Euforie, zvýšená 
hovornost, optické halucinace s disproporcemi 
figurálních motivů (když si povšimnete cigarety, 

kterou držíte v ruce, je zprvu vzhledem 
k ruce příliš veliká...), depersonalizace 

(odosobnění), poruchy vnímání času, 
časté bývají halucinace barevných 

geometrických vzorů (když zavřete 
oči, vidíte nádherné barevné vzory 
složené z drobných barevných plošek, 
které seskládají do koncentrických 
útvarů...). Euforii může vystřídat 
deprese a úzkost. Stav trvá řadu hodin 
(čtyři až šest), délka se prodlužuje 
s velikostí dávky. Některé poruchy 
mohou přetrvávat i dva tři dny.
 
rizikaSebevražda v psychotickém 
ataku nebo z depresí. Intoxikaci 

lze přerušit aplikací neuroleptika. 
Závislost nebývá popisována, ale 

experimentální intoxikace byly 
popisovány především u nestandardní 

populace (psychiatři a psychologové), u 
běžného toxikomana lze tedy vzhledem ke 

zcela odlišným sociálním vazbám očekávat 
odlišnou reakci. Přesto závislost nepatří mezi 

typické komplikace užívání psilocybinu.
Vysoce nebezpečná je kombinace s jinými 
psychoaktivními látkami, především s pervitinem 
a marihuanou.                             MUDr. JakUb Minařík

                  charakteristika
Psilocybin je účinná látka hub rodu 
lysohlávek, latinsky Psilocybe. U nás se 
vyskytují druhy lysohlávka travní a lysohlávka 
česká. Účinná látka obsažená v houbách 
je chemicky: ester 4-hydroxy-di-metyl-
tryptamin kyseliny fosforečné. Jedná se o 
látku chemicky příbuznou např. serotoninu 
(mozkový přenašeč - předává informace 
na mezineuronálních spojích). 
 
historie Tato houba byla rituálně 
užívána Indiány. Ti se intoxikací 
uváděli do zvláštního stavu vytržení s 
halucinacemi, ve kterých spatřovali svá 
božstva a komunikovali s nimi. Místní 
název je teonánacatl - božská houba.
Lysohlávka se vyskytuje v podzimních 
měsících v některých lokalitách ČR. 
Požívá se většinou syrová, eventuálně 
sušená, lze ji kouřit, dávat do polévek 
apod. Pro intoxikaci stačí asi 4 exempláře, 
běžně se však užívá asi 20 exemplářů. 
Obsah účinné látky v houbách bývá různý, 
sílu účinku nelze dopředu odhadnout.
 
Účinky drogy na organismus
Tělesné: Zrudnutí obličeje, změny tlaku a 
pulsu, ospalost, mydriasa (rozšíření zornic), 
poruchy koordinace.



Poslední dobou jsme s kolegy v terénu potkali několik 
klientů, kteří si stěžovali na nepříjemnou , bolestivou a 
celkem rychle se rozšiřující vyrážku. Po prvním dotazu, 
zda to začalo puchýřkem a při souhlasném kývání 
klienta byl viník jednoznačně odhalen. jde o iMPetiGo.

Zjednodušeně lze Impeti-
go popsat jako hnisavý zá-
nět kůže. Příčinou infekce 
jsou bakterie ze skupiny 
streptokoků a stafylokoků. 

Ty napadnou povrchovou vrstvu kůže 
a způsobí tam zánět. 
U streptokokové formy se vytvo-
ří na kůži zarudlá ložiska s malými 
puchýřky, které se plní hnisem. Ložis-
ka se poměrně rychle pokryjí šupin-
kovatými krustami medově žluté bar-
vy. Stafylokoky mají navíc k dispozici 
toxiny, které umí povrchovou vrstvu 
kůže přímo štěpit a rozkládat. 

LéčBA
■ Krusty se odstraňují pomocí mas-
tí obsahujících kyselinu salicylovou a 
další látky. Tyto masti umí šupiny (a 
v podstatě jakoukoliv ztvrdlou a zro-
hovatělou kůži) rozložit. 

■ Jinak se na ložiska mohou použí-
vat masti s antibiotiky – jedná se o 
bakteriální infekci. 
■  U těžkého průběhu s velkými lo-
žisky je možné podávat antibiotika i 
celkově.
Pokud se rozhodnete poradit si s Im-
petigem sami pořiďte si mast Sali-
cyl, je k dispozici bez předpisu za cca 
30,- Kč. Jde o mast, která působí pro-
tizánětlivě a desinfekčně, mírní bo-
lest a svědění v místě zánětu, napo-
máhá odlučování strupů a odumřelé 
tkáně. Nesmí se používat při akutním 
zánětu kůže a při akutním ekzému 
a na sliznice a do očí. Maže se v ten-
ké vrstvě 2-3x denně, je možné ji krýt 
obvazem. Saloxyl se nesnáší s řadou 
látek, účinné látky masti mohou zvý-
šit účinek některých jiných kožních 
léků, NEPOUŽÍVEJTE zároveň 
s Heparoidem! Nedojde-li u in-

fekčních nebo hnisavých onemocně-
ních k ústupu obtíží během 3 dnů léč-
by Saloxylem, obraťte se na lékaře.

BACHA, JE TO INFEKčNÍ
Ještě je třeba vědět, že impetigo je 
opravdu hodně infekční. Tak-
že, pokud ho dostane jeden obyva-
tel squatu, můžete si vsadit, že za 
pár dní budete mít hnisavé puchýř-
ky všichni. Impetigo se přenese běž-
ným kontaktem s nemocným člově-
kem, dejte pozor na společné ručníky 
a podobně.
Když už se Vám stane, že impetigo 
chytnete, nepropadejte panice, ne-
škrábejte se (roznesete si infekci na 
další místa), nepropichujte, nevy-
mačkávejte puchýřky a naneste na 
postižená místa saloxylovou mast, 
(i na strupy) případně Bactroban. Po-
kud by se infekce roznesla po celém 
těle, je čas na návštěvu lékaře, kte-
rý Vám předepíše antibiotika v table-
tách. 
Pěkný podzim všem..... těším se na 
příště.                                             -kachena-

IMPETÍGO aneb 
svrbění prudce nakažlivé

Začátek onemocnění: 
tvorba puchýřků...

...tekutina se za pár dní zakalí ...

...puchýřek praskne  
a takhle to vypadá...

Dokument2  22.6.2009  10:25  Stránka 1



náš kolega exterňák tomík se roZhodl 
léčit svoJí žloutenky typu c. o své 
Zážitky Z léčby se s vámi tímto dělí....

 

Ordinace MUDr. 

VratislaVa Řeháka. 

Pro občany Čr možnost testů  

na infekční choroby z plné krve

reMeDis,s.r.o.

Vladimírova 10, Praha 4 - Nusle, 

140 00 

hepatologie@seznam.cz

www.remedis.

díl 1. 
co vás čeká 
při jaterní 
biopsii?Jelikož jsem chtěl 
nastoupit léčbu žloutenky “C”, 
musel jsem, kromě jiných vyšetření, 
podstoupit i jaterní biopsiii. Protože 
jsem zjistil, že v komunitě uživatelů 
o tomto vyšetření kolují dosti zkre-
slené informace, rozhodl jsem 
se vám přiblížit mojí vlastní 
zkušenost. Před zákrokem 
jsem byl dost vystrašený, 
následkem fám mezi 
uživateli.
Jaký tedy byl průběh této 
mojí “operace”?
Ještě před vlastní biopsií jsem 
byl na ultrazvuku, odběru krve 
a pohovoru s lékařem. Tam jsem 
se dozvěděl, jak se chovat před zák-
rokem, jak proběhne odběr tkáně a 
jak se chovat několik dní po zákroku.
Tedy, hlavně nejméně 8 hodin před 
nejíst a 4 hodiny nepít! S sebou 
přinést ranní moč, protože před 
biopsií se vám může stát, že se prostě 
nevyčůráte! A nezapomenout na 

svačinu a pití, jelikož vám vyhládne.
Ráno, před biopsií, jsem dos-
tal k přečtení a podpisu ještě 
prohlášení,že jsem byl informován o 
zákroku. Samotná biopsie i s pozoro-
váním po zákroku trvala od 9.00 do 
17.00, tedy 7 hodin.
Nejdříve mi sestra napíchla kanylu a 

uložila mně na operační 
stůl. Tam doktoři 

(MUDr. Řehák 
a MUDr. 

Krekulová) 
zjistili 
ultraz-
vukem 
nejlepší 
polohu 

pro 
samotný 

odběr. Ten 
je celou dobu 

prováděn podle 
ultrazvuku. Hned na to mi sestřička 
kanylou vstříkla nějaké analgetikum 
a lokálně znecitlivěla oblast vpichu. 
Potom si už jen uvědomuji, jak paní 
doktorka říká “nyní vás to možná 
trochu píchne”.... Když jsem se 

vzbudil, ležel jsem stále na boku na 
operačním stole, na kterém proběhl 
zákrok. Místo jsem měl přelepené 
polštářkem a váhou těla jsem jím 
tlačil na ledovou kostku zabalenou 
v látce. Tak 
jsem 
pospával 
asi 2 hodin-
ky a pak jsem 
se přemístil 
na lůžko 
v sousední 
místnosti, najedl se a 
napil a do 17.00 ještě 
odpočíval. Do večera 
a druhý den jsem při 
prudších pohybech 
cítil píchání v boku. A 
asi den či dva je ještě cítit 
,že se v boku něco dělo. Paní 
doktorka mi doporučila týden se 
šetřit a nenamáhat se. 
Kontrola je za dva 
týdny. Určitě jsem 
to čekal horší, ale jde 
opravdu spíše o zákrok 
nepříjemný než boles-
tivý!  Takže se nemáte 

díl 2)
odpovědnost 
při léčbě in-
terferoneM
Na začátku kolik co stojí:
Jedna dávka Interferonu – 
6.000,– (x 48 krabiček 
za celou léčbu) Krabička 
Ribovirinu – 13.000,– (x 10 
krabiček za celou léčbu).
Celkem 288.000 + 
130.000 = 418.000 Kč  
Když si vypočítáte 
celkovou sumu, kterou 
do vaší léčby pojišťovna 
investuje a to nepočítám 
nepříjemné stránky 
samotné léčby, vyjde 
vám suma, kterou nestojí 
za to „vyhodit z okna” 
vlastní nezodpovědností 
při léčbě. Tuto skutečnost 
jsem si uvědomil (naštěstí) 
hned na začátku svojí 
léčby pomocí následující 
příhody: Již několik let 
užívám (i když ne tak, 
jak bych měl) subutex. 

Minulý týden jsem nějak 
s dávkováním nevyšel 
a měl jsem dost slušné 
“ÁČKO“. Jelikož sám často 
někomu pomůžu, když 
krizuje, jeden kámoš mi 
nabídl „pomoc“. Vím, že 
to myslel dobře, když mi 
nabídl „výplach“ z půlky 
osmičky, který měl 
na svojí lžičce. 
Naštěstí jsem 
si při vy-
plachování 
uvědomil 
následu-
jící věc: 
Jsem na 
začátku 
léčby a každé 
takovéhle 
„uklouznutí“ mi mojí 
dosti náročnou léčbu může 
narušit, či úplně přerušit 
! Proto chci každého, kdo 
nastupuje léčbu Interfero-
nem na tuto skutečnost 
upozornit a seznámit se s 
tím, čemu je nutno se za 

každou cenu vyvarovat. 
Nepůjčovat si inzulínky, 
jehly, vody, rozdělávačky, 
filtry, tedy komplet nářadí 
o kterém na 100% nevíte, 
že je sterilní. Od nikoho 
nepřijímat rozdělané 
nástřely,výplachy atd… 
Při pohlavním styku 

používat ochra-
nu. Prostě se snažte 

dodržovat zásady 
bezpečného 
braní! Nestojí 
za to zahodit 
tak fyzicky 
, psychicky 

a materiálně 
náročnou léčbu pro 

jedno momentální 
zaváhání! 
Tomík XTP 
P.S. Ten výplach jsem 
s poděkováním odmítl, 
protože se opravdu chci 
vyléčit. To je nyní pro mne 
důležitější, než chvilková 
nevolnost z absťáku!
Zatím čau ToMik z XTP TýMU

MOJE LéčBA           CéčKAváš názor:  



A paurin je k dostání 
výhradně na lékařský 
předpis.Používá se k léč-

bě stavů akutní úzkosti, absti-
nenčního syndromu, epilepsie 
nebo křeče, jako anestézie nebo 
pro usnadnění porodu.

nástřel do žíly?
způsob, jakým se má správně 
podávat, vyžaduje vždy 
přímý dohled lékaře. největší 
riziko vzniká při aplikaci 
přímo do žíly nebo tepny, je 
zde nebezpečí poranění žíly 
nebo tepny a následně její 
zánět nebo odumírání. Je to 
z důvodu, že účinná látka je 
(jako všechny „benzáky“) 

ideálně rozpustná v lihu, tzn. 
že v amuli se nachází roztok 
na alkoholové bázi, jehož 
aplikace do živé tkáně (céva 
i sval) je v neředěném stavu 
nejen hodně nepříjemná, ale 
i dost nebezpečná. Popřípadě 
k trombóze (to že se žíla úplně 
ucpe) nebo flegmóně. 

P roto si od nás berete 
zasazovačky s dlouhou 
jehlou, abyste se trefili 

lépe do žíly…? Přitom hrozí, že 
díky anestetickému účinku 
nevíte, že jste mimo žílu, protože 
koncentro-
vaný „apač“ 
pálí uvnitř i 
zvenčí. 

A paurin 
nemají 
užívat 

lidé kteří jsou 
přecitlivělý na 
benzáky, trpí 
astmatem nebo 
mají problémy 

Apaurin alias Apač                                      
v  poslední době často slýcháme od lidí, že  
užívaJí lék apaurin. většinou mluví o kombinaci 
se subutexem nebo dalšíma klepkama (neurol, 
rivotril, stilnox, diaZepam a další), dávaJí si ho 
s oblibou Jehlou do žíly nebo do svalu. apaurin 
má high a pořádně vás nakopne, Zmastí, má 
náJeZd… možná proto se mu říká apač?

Zásady jak jednat s takovým člověkem nelze úplně pop-
sat, protože se toxické psychózy od sebe různí a každý 
může reagovat jinak. Předem ale platí, buďte opatrní. 

Pokud jde o člověka, který už v minulosti byl agresivní, je 
větší riziko, že bude agresivní i v psychóze. Stejně tak, pokud 
jde o člověka, který někdy deklaroval sebevražené úmysly, je 
riziky vyšší. 

Nejjednodušším příznakem psychózy bývá stíha, jakou 
mnozí z vás zažili např. na marihuaně nebo lysoh-
lávkách. Člověk má pocit, že si ho lidé víc všímají, 

mluví o něm, nakonec i všichni jeho kamarádi z tak soudržné 
a dobré drogové party se proti 

němu spikli. Pocity vztahovačnosti jsou častější, hlubší, občas 
se objevují zrakové i sluchové halucinace. Jedinec začíná 
ztrácet kontakt s realitou, je úzkostný, brání se, je agresivní 
nebo se dává na panický útěk před něčím, co se odehrává jen 
v jeho vlastní mysli. 

Pokud Vás daný člověk poznává, může být užitečnou 
technikou jej stále vracet do reality. To znamená mu 
opakovat, kdo jste vy, kdo je on, co jste spolu dosud 

dělali a že aktuální stav je pouze stíha, projev užití drogy, 
který přejde..... 

Pokud máte dojem, že může dojít k ohrožení života 
daného člověka nebo jiných lidí, neváhejte přivolat 
sanitku či policii!!!                                                          -ala-

s dýcháním, jsou pod vlivem 
alkoholu nebo jiných tlumících 
látek. Takže pokud kombinujete 
s jinými léky nebo drogou, může 
se vám to dost vymstít. Rozhodně 
nejste lékaři a nikdy nevíte, co se 
stane dopředu.

P od lékařským dohledem 
mají být lidé, kteří mají 
zhoršenou  funkci jater 

a ledvin (když máte třeba 
žloutenku céčko nebo béčko), 
lidé, co mají problémy se srdcem, 

lidí kteří užívají 

alkohol nebo drogy. Když už 
v sobě máte nástřel eska nebo 
heráku, zobli jste si riváče a 
nandáte si Apaurin, může to 
s vámi pěkně zamávat.

na apaurinu vzniká závislost.
Při užívání Apaurinu je 
zakázáno řízení auta a obsluha 
strojů.

když to přeženete?
silná ospalost, závratě a 
zvracení, svalová ochablost, 

ztráta paměti, bezvědomí, 
kóma, zástava srdce, 
zástava dýchání, zejména 
v kombinaci s alkoholem 
nebo jinými omamnými 
látkami.
Pak už nezbývá než kámo-
šovi poskytnout první po-
moc a volat sanitku…

…když to stihnete a Apač 
vás nesejme úplně… 
Howg… Domluvil jsem!

Terénní PrograMy  
o.s. ProsTor kolín

Jak  jednat 
s člověkem 
v toxické psychóze

Zásady

Jedna ampule apaurinu není Jedna dávka apaurinu!



psí zivot

 
Na letNím 

festivalu....
Brutall Assault, Pevnost Josefov 

u Jaroměře, 12.–14.8.2010

Jak dlouho jste nebyli někde na letním 

fesťáků? Mnozí z Vás dlouho, protože se Vám 

život zúžil na pouhé 3D (sehnat prachy na 

Drogy, sehnat Drogy, dát si Drogy). A tak jsem 

se vydal na festival za Vás, spolu s kolegy ze 

Streetworku Drop Inu  a přináším obrazovou 

reportáž. Šlo o největší středoevropský 

festival tvrdé muziky, hráli např. 

Cannibal Corpse, Children of Bodom, 

Fear Factory, Meshuggah, Napalm 

Death, Sepultura, Obituary  

a další....      -ala-

poruchy chování
To, jak se pes chová, je vý-
slednicí mnoha vlivů a příčin. 
V zásadě lze tyto vlivy rozdě-
lit do 3 skupin: a) genetika,
b) traumatické a somatické 
příčiny, c) výchova a sociali-
zace.

A) genetikou 
se míní to, co je pso-
vi vrozené. Je to ta 

část psí osobnosti, kterou jedinec 
zdědil po svých předcích. Jedná se 
o temperament, prožívání, život-
ní energii. 

B) traumatickými 
a somatickými 

příčinami se myslí kategorie 
životních zkušeností, které byly 
pro daného psa něčím významné. 
Jedná se např. o vážná onemoc-
nění, úrazy, různé stresové oka-
mžiky, kdy je pes např. ponechán 
dlouho dobu o samotě, apod.

C)výchova 
a socializace - 

kategorie, která je utvářena půso-
bením člověka (páníčka, majitele). 
Ze všech skupin je tato nejrozma-

nitější a to zejména proto, že kaž-
dý pes je individualita a že růz-
né jednání působí na různé psy 
různě. Promítá se do ní to, v jak 
široké žije pes domácnosti (tedy 
s kolika lidmi, ale i kde pes vy-
růstá), jak kvalitní a vyjasněný 
má pes vztah ke svému páníčko-
vi, s kolika jinými psy či s jakým 
jiným zvířectvem pes žije, atp.

Když se hovoří o poruše cho-
vání u psa, většinou se tím 

myslí takové cho-
vání, které vyboču-
je od normy, od běžné-
ho chování. Projevuje se vět-
šinou buďto nadměrným stra-
chem či bázlivostí, anebo agre-
sivním, útočným chováním. Dů-
ležité je uvědomit si, že každý pes 
je unikátní bytost a pokud se nám 
zdá, že se nechová „dobře“ (je ne-
zvladatelný, hodně štěká, je pří-
liš nedůvěřivý, je schopný napad-
nout svého majitele, pere se s ostat-
ními psy), měli bychom původ ta-
kového chování hledat ve všech 
výše uvedených kategoriích. Urči-
tě se dá mluvit o příčinách význam-
nějších a méně významných. Vždy 
je ale nutné vzít v potaz, že poru-

chu či odklon v chování zapříčinila 
směs různých faktorů. Když se tedy 
setkáme se psem, který se chová 

agresivně 
ke svému oko-

lí, je např. možné, že se 
jedná o dominantního je-

dince (což pejsek zdědil), který byl 
v minulosti traumatizován dlouhou 
odlukou od svého páníčka (protože 
ho jeho majitel nechával celé dny 
na squatě samotného, když shá-
něl drogy) a navíc nebyl důsledně a 
laskavě vychováván (páníček nebyl 
ve snaze naučit psa povely příliš tr-
pělivý a moc to s ním netrénoval; 
v případě, že pes neuposlechl, ne-
zapomněl ho ale řádně ztrestat). 

V současné době lze psa léčit 
medikamenty i terapií. Nejlé-

pe psa ale změníme (pomůžeme 
mu) převýchovou, to znamená, že 

změníme styl výchovy a vedení, za-
čneme s ním budovat lepší vztah. 
A proto, že každý pes je uni-

kát, nikdy nenajdeme univerzál-
ní recept, jak si během „převýcho-
vy“ počínat (s tím, že existuje řada 
obecných, dobrých rad, které vám 
pomůžou do začátku).             - HAnA-



Teréňáci a káčkaři nově 
dojíždějí za Vámi - 
uživateli drog v Praze 
- sanitkou. Od začátku 

srpna stojíme ve Vrchlického 
sadech, v zóně, kterou vymezila 
pro uživatele drog městská policie. 
V sanitce je k dispozici zdravotní 
sestra a dvakrát do měsíce i lékař, 
MUDr. Jakub Minařík z CADASu. 
Sanitku jsme pořídili na splátky, 
je to ojetý Mercedes Sprinter, kte-
rý jezdil jako rychlá záchranná 
služba v Německu. Stojíte-li o tes-
ty, přijďte do půl šesté, protože to 
chvíli trvá. 

SITUACE PRAžSKéHO 
KáčKA SANANIM
Káčko SANANIM, které se nuceně 
přestěhovalo z Holešovic na Smí-

chov (nad autobusovým nádražím 
na Knížecí, adresa Na Skalce 15) 
nemá zrovna štěstí. Přestože jsme 
prostory pro káčko koupili a řádně 
rekonstruovali, dělají ostatní ná-
jemníci a městská část Praha 5 ob-
strukce a znemožňují řádné fungo-
vání káčka. Snažíme se za pomo-
ci právníků dosáhnout plné spuště-
ní provozu.
Přitom zažíváme od části občanů 
Prahy 5, kteří káčko v blízkosti své-
ho bydliště nechtějí, mnoho útoků. 
Jde o slovní napadání pracovníků 
káčka a fyzické ničení našeho ma-
jetku (rozbíjení oken, mazání ho-
ven na schránky, apod.). 

Káčko má standardně každý den 
otevřeno, výměna ale probíhá v 
autě před domem. Poradenství 

Vám také rádi poskytneme, máme 
k dispozici další prostory, kde je 
to možné. Limitované možnosti 
máme nyní se zdravotním ošetře-
ním a testováním (ošetříme a otes-
tujeme Vás v CADASu nebo v sa-
nitce). Co v káčku není momentál-
ně dostupné vůbec, je sprcha.

Tímto se vám omlouvá-
me za způsobené obtíže. 
Pokud si k nám dochází-
te měnit, žá-

dáme Vás o co nej-
slušnější chování 
v blízkosti pro-
stor káčka. 
Prosíme, 
pokud 
to 

jde, abyste se v celé lokalitě v oko-
lí káčka (včetně parku Na skalce) 
zdržovali co nejméně. Pomůže to 
dalším jednáním a spuštění řádné-
ho fungování nových prostor. Nej-
větším průserem pro káčko je, po-
kud si tam někdo bude aplikovat či 
nechávat tam "toxi" bordel, tak to 
prosím NEDĚLEJTE.
Díky za pochopení a těším se na 
shledanou v lepších časech.

SANANIM

sanitka pražského káčka
VE VRCHLICKéHO SADECH

KDE: MEZI HLAVNÍM NáDRAžÍM A VáCLAVáKEM, NA ROHU ULICE WASHINGTONOVA U čÍSLA 23

KDY: PONDĚLÍ 1400 - 1800 + čTVRTEK 1400 - 1800

CO: VýMĚNA, PORADENSTVÍ, ZDRAVOTNÍ OŠETřENÍ, TESTY NA INFEKčNÍ CHOROBY

I když jsi v absťáku, dbej 
zásad bezpečného braní! 
HIV, žloutenka, abscesy 

a flegmony Ti nebo tomu, 
koho nakazíš, udělají  

ze života peklo!!!

CITRONKA

ŠPINAVÁ 
VODA

JETEJ
FILTR

POTŘÍSNĚNÝ 
KONZELÍN

POUŽITÁ LŽÍCE

„NĚČÍ“ 

JEHLA

STARÁ  

STŘÍKAČKA

    CHCEŠ PŮJČIT       
   STŘÍKAČKU?  
  JISTĚ PANE

POTŘEBUJEŠ  
VODU? JEŠTĚ  

MI ZBYLO, ŽÁDNEJ  PROBLÉ  
     BRÁCHO!

PETER 
PONTIAC

   NEMÁŠ V ČEM  
ROZDĚLAT? TADY JE 

VÍČKO PO MNĚ...

NA,TADY 
MÁŠ MOJÍ 

LŽÍCI, KÁMO!



 

 

 

 

Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního 
injekčního náčiní, distribuce informací o věcech spojen-

ých s užíváním drog, základní zdravotní ošetření, případně 
hygienický a potravinový servis.

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický 
materál, základní ošteření, poradenství, krizová inter-

vence, sociální práce, první pomoc. Informace o léčbách, 
bezpečném užívání drog, bezpečném sexu.

Praha -  TP Sananim
Po – Pá 14 – 19 Centrum,  
tel. 603 209 948; Út, Pá 14 – 19 Praha 13, 
tel. 774 002 235 

Praha - no Biohazard, 
Po 9.30 – 14.00  
St, Čt, So, Ne 15.00 – 19.30  
Praha 1, 2, 5, 7, 8; tel. 605 883 994

Praha - STreeTwork droP-in, 
tel.: 731 315 214 
Po – Pá 12 – 18 Centrum, Praha 5 
Po, Čt 22 – 24 Hlavní nádraží 
So, Ne 14 – 16 Centrum

Praha - TP eSeT – helP,  
tel.: 721 240 191 
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4

Brno - TP Podané ruce, 
tel. 776 377 734; Po – Út 13:00 – 19:00, 
Pá – So 13:00 – 22:00

ČáSlav, ČeSký Brod, kolín, kuTná 
hora,  PeČky, zruČ nad Sázavou - 
oS. ProSTor tel. 777 65 00 30 

Bakov nad Jizerou, mladá 
BoleSlav, mnichovo hradišTě, 
Čelákovice, BrandýS nad laBem, 
Be¬náTky nad Jizerou 
cTP SemiramiS tel.: 728 245 196, 

Bělá Pod Bezdězem, lySá nd 
laBem, SadSká, milovice, mělník, 
PoděBrady, měSTec králové - cTP 
SemiramiS, tel. 724 087 925, 

hradec králové a okolí - TP laxuS-
tel.: 776 626 309

ParduBice, chrudim, Prachov-
ice, SkuTeČ, hlinSko, PřelouČ, 
chvaleTice, ProSeČ TP laxuS o.S.. 
tel. 774 626 302

náchodSko- TP laxuS  
tel. 775 626 309

JiČínSko a TruTnovSko- TP laxuS  
tel. 775 565 309

olomouc, šTernBerk, liTovel TP 
Podané ruce 
Olomouc,  tel. 776 778 132; Šternberk, 
Litovel, tel. 776 778 263

ČeSké BuděJovice, Týn nad vlTavou 
JihoČeSký STreeTwork
tel: 723 527 512

TP ÚSTí nad 
laBem, o.S. 
drug-ouT 
kluB, tel: 723 
936 131

k- cenTrum Sananim 
Pozor!! KC přestěhováno:
Na Skalce 15, Praha 5 
So – Po 13 – 20, Út – Pá  9 – 20 
Kontaktní místnost 13 – 18

droP in 
Karolíny Světlé 18, Praha 1,  
Tel.: 222 221 431, Po – Čt 9 – 17:30, 
pá 9 – 16 

STage 5 
Mahenova 4, Praha 5, Po – Ne 13 – 18  
Výměna So -Út 13 -18 , St- Pá 10 - 18  
Fotostudio každé úterý 13 - 17  
Tel.: 257 217 871, 605 319 926 

k- cenTrum Brno 
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524 
Po–Čt 9–18, Pá 9 – 15

k- cenTrum hradec králové 
Říčn1252/3A, Tel. 495 513 977 
Po-Pá 9-18 (kontaktní místnost 13-18 
hod.)

k-cenTrum ParduBice
Češkova 2701, Tel.: 466 265 207 

Po-Pá 9-18 
(kontaktní 
místnost  
13-18 hod.)

k- cenTrum cPPT PlzeŇ
Havířská 11, tel. 377 421 374, 
731 522 288, Po - Pá 10 - 18  
kontaktní místnost  
Po,St,Pá 12-15 hod

k- cenTrum kolín 
Kutnohorská 17, tel.: 321 71 50 04,  
mobil: 777 847 071, Po - Pá 10 - 18

k- cenTrum ÚSTí nad laBem 
Velká Hradební 13/47,  
Tel.: 475 211 483, 475 210 626,  
Po – Čt:  8 – 18, Pá 8 – 16

k- cenTrum olomouc
Sokolská 48,  
Tel.: 774 991 625, 585 220 034 

k- cenTrum nymBurk 
Velké Valy 995, Tel.: 325 514 424  
Po – Pá 10 – 17

k- cenTrum mladá BoleSlav
Ptácká 162, tel.: 326 303 468, 
Po,St,Čt, Pá.:10 – 17,  
Út 12– 17

k– cenTrum ČeSké BuděJovice
tř. 28. října 1312/16, Tel.: 387 201 738  
Po-Pá (mimo svátky) 10 –18

místo pro váš kontakt:
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